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Hva er de mest miljøvennlige alternativene til engangsplastprodukter?    

Sammendrag 

Studiets målsetning  

Målet med dette prosjektet er å få frem et kunnskapsgrunnlag som gjør rede for hva som er de mest 

miljøvennlige alternativene til engangsprodukter i plast. Kunnskapsgrunnlaget skal være nyttig for innkjøpere 

av engangsprodukter i Oslo kommunes virksomheter. Målet er å fremheve aspekter som er viktige for 

miljøbelastningen til produkter av ulikt materiale, som kan påvirkes i innkjøps- og brukssammenheng. 

Oslo kommune anskaffer varer til ulike virksomheter. Disse benytter seg av de 10 engangsproduktene som er 

analysert, men til ulikt formål. Grunnet begrensinger i prosjektet, er det gjort forenklinger av funksjonen til 

produktene. For eksempel behøves det ulikt materiale eller mengde materiale for hansker, avhengig av om 

man skal bruke de i kontakt med mat eller til medisinsk formål. Et sykehjem kan dermed ha andre behov enn 

en barnehage i denne sammenhengen. Denne analysen ser bort ifra tekniske krav som produktet skal oppfylle. 

Det blir dermed opp til leseren å sette produktene i kontekst, og utelukke alternativene som ikke er relevante 

for deres tilfeller.   

 

Metode og datagrunnlag 

Livsløpsmetodikk er benyttet for å kvantifisere miljøbelastningen til de ulike produktene. Livsløpsanalyser 

(LCA) er et godt egnet verktøy for å sammenligne miljøpresentasjonen til ulike materialer fra råvareuttak, 

produksjon og avfallshåndtering. Det er verdt å merke seg at miljøprofilen til et produkt ikke kan frikobles fra 

det systemet det inngår i. En vil ikke få utnyttet at et produkt består av et materiale som er gjenvinnbart hvis 

det brukes i en virksomhet som ikke har rutiner for kildesortering.  Tilsvarende vil ikke et flergangsprodukt 

oppnå samme miljøbelastning gjennom livsløpet hvis det benyttes i en virksomhet med mulighet for vask 

sammenliknet med et sted der dette ikke er praktisk gjennomførbart. Med andre ord må alle livsløpsstegene 

til et produkt ses i sammenheng med hverandre, og i konteksten som produktet brukes i. Dette er viktig for å 

minske miljøbelastningen og å unngå at nye miljøproblemer oppstår mens man prøver å løse andre. 

De ti analyserte produktene er klassifisert i tre hovedkategorier:  

• Sekker og poser til oppbevaring og avfallshåndtering. 

• Produkter til måltidsservering som inkluderer kopper og glass, tallerken og bestikk. 

• Medisinsk og hygienerelatert utstyr som inkluderer forkle, skoovertrekk, medisinbeger, 

engangshansker og legebenkpapir.  

Referansen for hvert produkt er basert på de mest innkjøpte produktene av Oslo kommune innen hver 

kategori. Det er valgt ut alternative materialer basert på tilgjengelige produkter fra Oslo kommunes 

leverandører.  Merk at analysene er basert på databasetall eller litteraturdata for råvareuttak og produksjon, 

og analyserer dermed ikke produkter fra spesifikke produsenter. Det er antatt at de fleste engangsproduktene 

sendes til forbrenning etter at de har vært brukt. Kildesorterings- og gjenbruksprodukter er også vurdert der 

det er relevant.  

Vektingsmetodikken til Environmental Footprint er benyttet for å velge ut hvilke miljøpåvirkningskategorier 

som er mest relevante å vurdere for de utvalgte produktene og materialene. Klimapåvirkninger sto frem som 

den viktigste kategorien på tvers av materialtypene og produktkategoriene. I tillegg er andre viktige 

miljøpåvirkningskategorier vurdert for å unngå problemskift når et produkt byttes ut med et annet, det vil si 

at det skapes et nytt problem mens man prøver å løse et annet.  
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Resultater  

Figur 0-1 illustrerer i matriseform en veiledning for valg av de mest miljøvennlige alternativene for sekker og 

poser til oppbevaring og avfallshåndtering, Figur 0-2 for produkter til måltidsservering og Figur 0-3 for 

medisinsk og hygienisk utstyr. Matrisen viser de foretrukne valgene under tre ulike betingelser: hvis 

virksomheten har vaskemuligheter, hvis virksomheten har et kildesorteringssystem og om virksomheten har 

behov for engangsprodukt som sendes til forbrenning.  

Matrisen inneholder råd for å redusere miljøpåvirkningen fra gjenbruksproduktene i bruksfasen og 

informasjon om hvilke egenskaper som innkjøpere burde etterspørre for engangsprodukter, for å redusere 

miljøbelastningen. Et generelt tips som gjelder for alle produktene, er at produktenes vekt som regel påvirker 

miljøbelastningen: en bør etterspørre produkter med så lavt vekt som mulig, der dette ikke går på bekostning 

av produktets funksjon.  

Merk at matrisene viser forenklede resultater fra analysene som er presentert i rapporten.  

 

 

Figur 0-1 Matrise for valg av alternativer til engangsartikler av plast for avfallssekker og oppbevaringsposer   
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Figur 0-2 Matrise for valg av alternativer til engangsartikler av plast for produkter til måltidsservering 
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Figur 0-3 Matrise for valg av alternativer til engangsartikler av plast for medisinsk og hygienisk utstyr  
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Forkortelser og definisjoner 

EF Environmental Footprint 
HDPE High density polyethylene (plasttype) 
Jomfruelig plast Plast produsert fra oljeressurser hentet ut fra sokkelen (i motsetning til resirkulert 

materiale som er produsert fra materiale som allerede er i sirkulasjon)  
LCA Life cycle assessment 
LDPE 
Materialbruk 
Materialtype 

Low density polyethylene (plasttype) 
Mengde materiale brukt i et produkt 
Kan være f.eks. stål, ulike plasttyper, eller et annet materiale   

PE Polyethylene (plasttype) 
PEF Product Environmental Footprint (en standardisert metode for beregning av 

klima- og miljøfotavtrykk til produkter, utviklet av Europa Kommisjonen)  
PET Polyetylentereftalat (plasttype) 
PLA Polylactic acid (plasttype, nedbrytbar) 
PP Polypropylene(plasttype) 
Problemskift 
Produktkategori 

At det skapes et nytt problem mens man prøver å løse et annet 
Analysen skiller på tre kategorier av produkter: avfallssekker og 
oppbevaringsposer, produkter til måltidsservering og medisinsk og 
hygienerelatert utstyr 

PS  Polystyren (plasttype) 
r-LDPE Resirkulert lav-densitet polyethylene (plasttype) 
r-PET Resirkulert Polyetylentereftalat (plasttype) 
Sekundær råvare Råvare som en en avfallstrøm fra et annet produkts produksjonssystem 
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1 Innledning 

Oslo kommune vedtok i 2019 å fase ut all bruk av unødvendige engangsprodukter i plast i kommunens 

virksomheter. I tillegg innføres engangsplastdirektivet nasjonalt i 2021, noe som blant annet vil innebære et 

forbud av mange engangsprodukter i plast. Oslo kommune etterspurte sommeren 2021 et kunnskapsgrunnlag 

som gjør rede for hva som er de mest miljøvennlige alternativene til engangsprodukter i plast, med fokus på 

de 10 mest innkjøpte produktene innen denne kategorien, som brukes i sykehjem, barnehager og offentlige 

virksomheter.  

Livsløpsanalyser (LCA) er et godt egnet verktøy for å sammenligne miljøpresentasjonen til ulike materialer og 

produkter. I dette prosjektet er LCA benyttet som grunnlag for å få frem dette kunnskapsgrunnlaget. 

Kunnskapsgrunnlaget skal komme til nytte for innkjøpere av engangsprodukter. Oslo kommune anskaffer varer 

til ulike kommunale virksomheter hvor de fleste benytter seg av engangsprodukter, men til ulikt formål.  

Grunnet begrensinger i prosjektet, er det gjort forenklinger knyttet til funksjon av produktene. For eksempel 

behøves det ulike materialer eller mengde materiale for hansker, avhengig av om man skal bruke de i kontakt 

med mat eller til medisinsk formål. Et sykehjem kan dermed ha andre behov enn en barnehage i denne 

sammenhengen. Denne analysen ser bort ifra tekniske krav som produktet skal oppfylle. Det blir dermed opp 

til leseren å sette produktene i kontekst, og utelukke alternativene som ikke er relevante for deres tilfeller.   

Det er verdt å merke at miljøprofilen til et produkt ikke kan frikobles fra det systemet det inngår i. Det er viktig 

å hensynta produksjonsbelastningen, bruksfasen og nedstrømsløsninger som er tilgjengelig ved enhver 

virksomhet. For eksempel vil et produkt bestående av nedbrytbar plast være hensiktsmessig bare om det 

finnes et komposteringsanlegg som produktet sendes til etter endt levetid. I tilfeller der en virksomhet ikke 

kildesorterer, eller det ikke er avtale med et komposteringsanlegg, slik at det nedbrytbare produktet sendes 

til forbrenning, vil miljøbelastningen være betydelig høyere. Med andre ord må alle livsløpsstegene til et 

produkt ses i sammenheng med hverandre, og i konteksten som produktet brukes i for å minske 

miljøbelastningen og å unngå problemskift.  
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2 Metodikk, mål og omfang 

2.1 Mål 

I dette prosjektet er LCA blitt benyttet for å få frem et kunnskapsgrunnlag som gjør rede for hva som er de 

mest miljøvennlige alternativene til engangsartikler i plast. Det er først blitt definert hvilke funksjoner som skal 

dekkes av de ulike produktene på et overordnet nivå (funksjonell enhet). Deretter er det beregnet 

miljøfotavtrykk gjennom livsløpet til produktene for ulike materialer (dagens engangsplast og alternative 

løsninger/andre materialer). 

Oslo kommune anskaffer varer til ulike virksomheter som benytter seg av de de 10 engangsproduktene som 

er analysert, men til ulikt formål. Grunnet begrensinger i prosjektet, er det gjort forenklinger knyttet til 

funksjon av produktene. For eksempel behøves det ulike materialer eller mengde materiale for hansker, 

avhengig av om man skal bruke de i kontakt med mat eller til medisinsk formål. Et sykehjem kan dermed ha 

andre behov enn en barnehage i denne sammenhengen. Denne analysen ser bort ifra tekniske krav som 

produktet skal oppfylle, opp til leseren å sette produktene i kontekst, og utelukke alternativene som ikke er 

relevante for deres tilfeller.    

2.2 Funksjonell enhet 

Man kan kategorisere produktene i tre kategorier basert på formålet til de 10 mest innkjøpte 

engangsplastproduktene: måltidsservering, avfallshåndtering og hygienisk/medisinsk utstyr. En beskrivelse av 

den funksjonelle enhet som ligger til grunn for analysen er beskrevet under.  

Avfallssekker og oppbevaringsposer: 

1. Avfallssekker: en tømming av en avfallsbeholder / oppsamling av avfall  

2. Små plastposer: en tømming av en liten avfallsdunk/søppelbøtte / oppbevaring av varer 

Måltidsservering: 

3. Kopper/glass: en drikkeservering  

4. Tallerken: en måltidsservering  

5. Bestikk (Skjeer, kniver og gafler): en måltidsservering  

Hygienisk og medisinsk utstyr: 

6. Forklær: beskyttelse av klær en gang 

7. Skoovertrekk: beskyttelse av føtter mot en overflate/ beskyttelse av gulv mot sko en gang (2 stykk 

skoovertrekk) 

8. Medisinbeger: en servering av medisiner  

9. Hansker: beskyttelse av hender en gang (2 stykk hansker) 

10. Legebenkpapir: beskyttelse av benk en gang (1 ark legebenkapapir) 
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2.3 Systemgrenser  

I analysen skiller vi mellom ulike hovedsystem:  

• Engangsprodukt der produktet går til forbrenning 

• Engangsprodukt der produktet blir kildesortert og går til materialgjenvinning 

• Gjenbrukssystem  

• Redusert forbruk 

Cut-off modellering (ecoinvent, 2021) er brukt i denne studien for å modellere avfallshåndtering. I cut-off 

metodikken settes det en systemgrense mellom det første og det andre produktsystemet som viser hvor 

livsløpet til produktet slutter og hvor livsløpet til det neste produktet begynner. Det vil si at produktet som blir 

til avfall kun får belastningene knyttet til transport inn til materialgjenvinningsanlegget, mens gjenvinning er 

definert som en produksjonsprosess som inngår i livsløpet til det neste produktet. Denne modelleringsmåten 

belønner bruk av resirkulert materiale, noe som er hensiktsmessig for produkter som har en høy sannsynlighet 

for å gå til forbrenning.  

Engangsprodukter som går til forbrenning kan produseres både av jomfruelig materiale (Figur 2-1), av 

resirkulert materiale (Figur 2-2) og av en blanding av jomfruelig og resirkulert (Figur 2-3). Engangsprodukter 

som går til gjenvinning kan også produseres både av jomfruelig materiale (Figur 2-4), av resirkulert materiale 

(Figur 2-5) og av en blanding av jomfruelig og resirkulert (Figur 2-6). Gjenbrukssystemet består i denne studien 

av produkter som kun inneholder jomfruelig materiale (Figur 2-7). 

 

 

Figur 2-1 Livsløpsfasene til engangsprodukter av jomfruelig materiale, til forbrenning (engangsprodukt)  

 

 

Figur 2-2 Livsløpsfasene til engangsprodukter av gjenvunnet materiale, til forbrenning (engangsprodukt) 
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Figur 2-3 Livsløpsfasene til engangsprodukter av både gjenvunnet og jomfruelig materiale, til forbrenning 
(engangsprodukt) 

 

 

Figur 2-4 Livsløpsfasene til engangsprodukter av jomfruelig materiale, til materialgjenvinning (kildesortering)  

 

 

 

Figur 2-5 Livsløpsfasene til engangsprodukter av gjenvunnet materiale, til materialgjenvinning (kildesortering) 

 

 

 

Figur 2-6 Livsløpsfasene til engangsprodukter av både gjenvunnet og jomfruelig materiale, til materialgjenvinning 
(kildesortering) 
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Figur 2-7 Livsløpsfasene for gjenbrukssystemet (gjenbruksprodukt)  

2.4 Allokering  

De ulike prosessene i livsløpet til produktene er i hovedsak modellert ved hjelp av utslippsdatabasen ecoinvent 

3.7.1, som i de fleste tilfeller er basert på økonomisk allokering.  

2.5 Valg av miljøpåvirkningskategorier 

Alle aktiviteter som mennesker gjør, har en påvirkning på miljøet. Alle produkter som settes på markedet har 

en «historie» bak seg før de tas i bruk, i form av at ressurser hentes ut fra naturen, raffineres, bearbeides og 

formes. Bruksfasen er bare ett ledd i livsløpet til produktet, som også kan ha flere liv, før endelig 

avfallshåndtering. Hvert steg i et produkts livsløp krever energi og ressurser, noe som medfører utslipp og 

miljøpåvirkninger. Uavhengig av om et produkt er biobasert, resirkulert eller fossil-basert, har det et 

miljøfotavtrykk som gjør at naturen får en påkjenning.  

Det er viktig å unngå tiltak som medfører problemskifte, nemlig at en type miljøbelastning øker som følge av 

at en annen reduseres eller at miljøbelastningen forflytter seg frem- eller bakover i verdikjeden. Ved 

gjennomføring av en LCA er det derfor vanlig å inkludere et bredt spekter av miljøpåvirkningskategorier for å 

sikre at det ikke skapes nye miljøproblemer mens man forsøker å redusere andre.  

Selv om et produkt alltid vil ha ulike miljøpåvirkninger, vil noen miljøpåvirkninger være viktigere enn andre 

siden type og mengde utslipp og medfølgende påvirkninger vil variere for ulike verdikjeder. For eksempel vil 

bruk av kjemikalier ha en effekt på toksisitet, mens bruk av petroleumsprodukter være viktige for 

klimaendringer. I dette prosjektet har det vært nødvendig å velge ut noen kategorier for å sikre at resultatene 

er anvendbare og ikke blir for komplekse for å kunne brukes som et beslutningsgrunnlag for innkjøp som 

utføres av Oslo kommune. I tillegg er det varierende kvalitet på resultatene: de fleste produktene er modellert 

med tall fra utslippsdatabasen ecoinvent, mens andre er modellert med bakgrunn i litteratur. I det siste 

tilfellet, vil det være en forskjell i hvor fullstendig inventaret er, slik at kvaliteten på resultatene for ulike 

miljøpåvirkningskategorier vil variere.  

Valg av miljøpåvirkningskategori ble gjort ved å anvende et sett av miljøpåvirkningskategorier som er utviklet 

i Europakommisjonens arbeid med å utvikle Product Environmental Footprint (PEF). Metoden gir resultater 

både for 16 miljøpåvirkningskategorier som brukes av Environmental Footprint (EF)-metoden 3.0 (Fazio et al., 

2018), og en overordnet poengsum knyttet til miljøbelastninger («single score») ved å vekte viktigheten av 

ulike miljøutfordringer opp mot hverandre. Utviklingen av vektingsfaktorene baserer seg på en kombinasjon 

av en panel-basert folkeundersøkelse, en panel-basert undersøkelse blant LCA-eksperter og en hybrid bevis- 

og vurderingsbasert tilnærming (Sala, Cerutti, & Pant, 2018). 
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Fordi vekting av miljøproblemer opp mot hverandre er basert på verdivalg, anbefaler ikke LCA-standarden (ISO 

14044) å presentere en overordnet poengsum basert på vekting. Vekting kan, derimot, brukes som en metode 

for å prioritere hvilke miljøutfordringer man velger å fokusere på. Dette ble gjort ved å gjennomføre analyse 

for alle produktene med bruk av metoden, og å kartlegge hvilke miljøpåvirkningskategorier som bidrar med 

10% eller mer til den overordnede miljøbelastningen (single score). I Tabell 2-1 fremheves i grønt resultatene 

for hver materialgruppe som er vektet minst 10% i henhold til EF metoden. Gjennomgangen av vektede 

resultater ved bruk av EF-metoden viser at materialet i produktet har betydning for hvilke miljøutfordringer 

som bidrar mest til resultatet.  

Gjennomgangen viser at klimaendringer er den viktigste miljøpåvirkningskategorien for de fleste produktene 

som er inkludert i analysen. Videre er det en rekke miljøpåvirkningskategorier som kan ansees å ha mindre 

betydning. Av kategoriene som har større betydning enn 10% for en eller flere produkter er: forsuring, 

overgjødsling av ferskvann, ferskvannsøkotoksisitet, arealbruk, vannbruk, fossil ressursbruk og bruk av 

mineral- og metallressurser. En beskrivelse av hver miljøpåvirkningskategori gis i Tabell 2-.  

På bakgrunn av dette er det valgt å ha hovedvekt på resultater for klimapåvirkning i resultatkapittelet. 

Deretter diskuteres det hvorvidt valg av produkt basert på klimapåvirkning kan føre til problemskift til andre 

miljøproblemer, og hvordan dette eventuelt kan motvirkes i en innkjøpssituasjon. 
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Tabell 2-1: Miljøpåvirkningskategorier i EF-metoden. Fremhevede grønne celler viser kategorier som bidrar > 10% til single score, presentert for de ulike 
materialtypene.  

Miljøpåvirknings-kategori  LDPE, PET, 
PS, 
PP,lateks 

PET PLA Bio LDPE 
sekundær 
råvare 

Biobasert 
plast 

Papp 
og 
papir 

Bananblad 
og vinyl 

Palme-
blad 

Bjørk Porselen, 
stål og 
nitril 

Bomull Håndvask 
og økt 
renhold 

Klimaendringer 
 

   
   

 
  

  

Ozon-nedbrytning 
 

   
   

 
  

  

Ioniserende stråling     
   

 
  

  

Fotokjemisk ozondannelse     
   

 
  

  

Svevestøv 
 

   
   

 
  

  

Human toksisitet, ikke kreft 
 

   
   

 
  

  

Human toksisitet, kreft 
 

   
   

 
  

  

Forsuring 
 

   
   

 
  

  

Ferskvanns-overgjødsling 
 

   
   

 
  

  

Marin overgjødsling 
 

   
   

 
  

  

Overgjødsling av jord 
 

   
   

 
  

  

Ferskvanns-økotoksisitet 
 

   
   

 
  

  

Arealbruk 
 

   
   

 
  

  

Vannforbruk 
 

   
   

 
  

  

Fossil ressursbruk 
 

   
   

 
  

  

Ressursbruk av mineraler og 
metaller 

 
   

   
 

  
  

 

 

 

 

 



 

9 
 

Hva er de mest miljøvennlige alternativene til engangsplastprodukter?    

Tabell 2-2: Beskrivelse av utvalgte miljøindikatorer  

Miljøpåvirknings-kategori  Enhet Beskrivelse av miljøpåvirkninger  

Klimaendringer  
(global 
Oppvarming) 

kg CO2 
ekv. 

Økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren kan medføre økt 
temperatur, som kan føre til smelting av isbreer i polområdene, 
økning av havnivået og mer ekstremt klima. Dette kan igjen 
påvirke og økosystemer og menneskelig helse. Måles i 
karbondioksid-ekvivalenter.   

Forsuring 

mol H+ 
ekv. 

Utslipp som kan bidra til reduksjon i pH i jordsmonn og vann. Dette 
påvirker materielle ressurser og økosystemer. Måles i hydron-
ekvivalenter.   

Ferskvannsovergjødsling 

kg P 
ekv. 

Overgjødsling er for høy tilførsel av næringsstoffer til miljøet. 
Dette kan føre til at noen arter får voldsom tilvekst, noe som 
utarmer vannmasser (elver og innsjøer) for oksygen. Dette har 
effekt på økosystemer. Fosfor er ansett som den kritiske faktoren 
i ferskvann. Fosfor-ekvivalenter brukes derfor som enhet.   

Ferskvannsøkotoksisitet 

CTUe Eksponering for utslipp av toksiske stoffer til ferskvann. Dette kan 
ha alvorlige påvirkninger på økosystemene, og føre til tap av 
biologisk mangfold. Målt i Comparative Toxic Unit for ecosystems 
(CTUe) som beskriver et anslag av andelen potensielt påvirkede 
arter over tid, per volum kjemisk stoff sluppet ut.   

Arealbruk 

Pt Jordkvalitet kvantifisert som ‘soil quality index’, en dimensjonsløs 
poengskala. Poengene samler flere egenskaper til jord inn i èn 
enhet. Arealforbrukmodellen LANCA ligger til grunn, som er den 
mest avanserte og mest utviklede areal-metoden i LCA-
metodikken. Modellen er kun tilgjengelig på landnivå, slik at helt 
lokale forhold ikke kan modelleres med stor grad av nøyaktighet.   

Vannforbruk 

m3 
depriv. 

Forbruk av vann, som måles i m3 vann-ekvivalenter brukt. 
Vannforbrukmodellen AWARE er basert på kvantifisering av det 
relative tilgjengelig mengder vann som gjenstår i et område når 
etterspørselen til mennesker og akvatiske økosystemer er dekket.  

Fossil ressursbruk 

MJ Forbruk av ikke-fornybare fossile ressurser. Måles i MJ.   

Ressursbruk av mineraler 
og metaller 

kg Sb 
ekv. 

Forbruk av ikke-fornybare mineralske ressurser. Faktor for ulike 
mineraler baserer seg på årlig uttak og estimat av hvor mye som 
er igjen av mineralene.  Måles i antimon-ekvivalenter.  
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3 Datagrunnlag 

Referansen for hvert produkt er basert på de mest innkjøpte produktet i Oslo kommune innenfor hver 

produkttype. Utvalget av produkter som er inkludert i analysen baserer seg på en kartlegging av tilgjengelige 

produkter fra Oslo kommunes leverandører, både for engangsprodukter, gjenvinnbare produkter og 

gjenbruksprodukter. I kartleggingen ble det ble lagt vekt på produktene som leverandører markedsfører som 

mer miljøvennlige alternativ. Merk at analysene er basert på databasetall for råvareuttak og produksjon. 

Studien analyserer dermed generiske alternativ og ikke produkter fra spesifikke produsenter.  

Dette kapittelet beskriver de analyserte produktene og dataene som er innhentet for hver livsløpsfase. 

Råmaterialene og produksjonsprosessene varierer for hvert produkt, mens transportavstandene og 

avfallshåndteringen er definert som like på tvers av produktkategoriene. LCA-programvaren SimaPro 9 

Developer v9.1.0.7 Multi-user er benyttet til å gjennomføre analysene, og bakgrunnsdataene er fra databasen 

ecoinvent 3.7.1 (Wernet et al., 2016). Ecoinvent en database som samler livsløpsinventarer (material- og 

energibruk, utslipp og avfallsstrømmer) for en rekke sektorer. Databasen er transparent og oppdateres 

kontinuerlig ettersom nye inventarer produseres og forbedres. 

3.1 Uttak av råmaterialer   

Tabell  presenterer inventaret til sekker og poser, Tabell  presenterer inventaret til produktene for 

måltidsservering og Tabell  for hygienisk og medisinsk utstyr. Inventarene viser vekten og spesifikasjonene for 

hvert materialalternativ innenfor en produktkategori. Dataen er fremskaffet basert på hva leverandørene til 

Oslo kommune tilbyr av alternativer til engangsprodukter av plast på sine hjemmesider og i produktkataloger.  

Tabell 3-1: Inventar for sekker og poser 

Produkt Materialvalg Vekt (g) Spesifikasjon   

Avfallssekker Referanse LDPE 89,5 125 L 

Engangs 50% r-LDPE 89,5 125 L 

100% r-LDPE 89,5 125 L 

Små plastposer Referanse LDPE 6,3 8 L 

Gjenbruk Bomull 14 8L 

Engangs 50% r-LDPE 6,3 8 L 

100% r-LDPE 6,3 8 L 

 

Tabell 3-2: Inventar for produkter for måltidsservering 

Produkt Materialvalg Vekt (g) Spesifikasjon 

Glass/kopp Referanse PS 3 21 cl 

Gjenbruk Porselen  190 20 cl 

Engangs 50% r-PET 7 20 cl 

100% r-PET 7 20 cl 

PLA  6 25 cl 

Plastbelagt (PE) 
Papp 

7 20 cl 

Tallerken Referanse PS   11 18 cm 

Gjenbruk porselen  290 18 cm 
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Engangs Papp 9 17 cm 

Areca Palmer 40 25 cm 

Bananblader 9,3 20 cm 

Bestikk (gafler, 
representativt for 
de andre 
produktene) 

Referanse PS 2,3 19 cm 

Gjenbruk Rustfritt stål  35 20 cm 

Engangs Bjørk 2 16 cm 

PLA  4,5 17 cm 

 

Tabell 3-3: Inventar for produkter for hygienisk og medisinsk utstyr 

Produkt Materialvalg Vekt (g) Spesifikasjon 

Forklær Referanse LDPE 52 90x150, 40my 

Gjenbruk Bomull 213 70x96 

Engangs 50% r-LDPE 52 90x150, 40my 

100% r-LDPE 52 90x150, 40my 

PVC 47 90X150 40my 

70% biobasert-LDPE fra 
sukkeroer etanol  

52 90x150, 40my 

Skoovertrekk Referanse LDPE 3 20x17, 30my 

Alternativ Skohorn, ABS  90 3 måneder i året 
over 5 år 

Engangs 50% r-LDPE 3 20x17, 30my 

100% r-LDPE 3 20x17, 30my 

70% biobasert-LDPE fra 
sukkeroer etanol  

3 20x17, 30my 

Medisinbeger Referanse PP 2 30ml 

Gjenbruk Rustfritt stål 12 30ml 

Engangs 70% Biobasert-PP fra skog 2 30ml 

Papp 0,8 22ml 

Hansker Referanse Nitril 4 Størrelse M 

Alternativ Håndvask 3g, 2l og 4,5 g  Bruk av såpe, vann 
og papir 

Engangs LDPE 1 Unisize 

Vinyl (PVC) 6 Størrelse M 

Latex  6 Størrelse M 

Legebenkpapir Referanse Plastbelagt papir (PE) 45 50cm x 65m, 171 
ark (3,8m per ark) 

Alternativ Økt renhold 2g, 10g og 5g Bruk av såpe, vann 
og papir 

Engangs Papir  75 49cmx50m, 130 
ark 

Plastbelagt papir (r-PE) 45 50cm x 65m, 171 
ark (3,8m per ark) 

 



 

12 
 

Hva er de mest miljøvennlige alternativene til engangsplastprodukter?    

3.2 Produksjon 

For alle tre produktkategoriene avhenger produksjonsprosess og produksjonssted av materialtypen tatt i bruk. 

Tabell  presenterer produksjonsprosessene og -sted lagt til grunn for produkter for avfallshåndtering, Tabell  

for produkter for måltidsservering og  

 

Tabell  for produkter for hygienisk og medisinsk utstyr. Ingen informasjon var tilgjengelig angående 

tilsetningsstoffer i plastproduktene, disse er dermed sett bort ifra i denne analysen. Tabellene viser også 

kildene lagt til grunn for modelleringen.  

 

Tabell 3-4: Oversikt over produksjonsprosess og -sted for produkter for sekker og poser 

Produkt Materiale  Produksjonsprosess  Produksjonssted Kilde 

Avfallssekker 
og -poser 

LDPE / r-
LDPE 

Termoforming Europa ecoinvent 

Bomull  Tekstilproduksjon   Europa ecoinvent 

 

Tabell 3-5: Oversikt over produksjonsprosess og -sted for produkter til måltidsservering  

Produkt Materiale  Produksjonsprosess  Produksjonssted Kilde 

Kopper/glass PS / LDPE / 
PLA 

Termoforming Europa ecoinvent 

Plastbelagt 
papp 

Ekstrudering av PE-plast og 
produksjon av solid bleket og 
ubleket kartong  

Europa Foteinis (2020) og 
ecoinvent 

Porselen  Produksjon av porselen  Europa Antony and Gensch 
(2017) 

Tallerken PS Sprøytestøping Europa ecoinvent 

Bananblad Råmaterialet er modellert som 
biprodukt til bananproduksjon. 
Vasking og pressing ved lave 
temperaturer.  

India Korbelyiova, 
Malefors, Lalander, 
Wikström, and 
Eriksson (2021) 

Acea 
palme 

Råmaterialet er modellert som 
biprodukt til bananproduksjon. 
Vasking og pressing ved lave 
temperaturer. 

India Gautam, Mata, 
Martins, and 
Caetano (2020) 

Papp Produksjon av kraftpapir Europa ecoinvent 

Porselen  Produksjon av porselen  Europa Antony and Gensch 
(2017) 

Bestikk  PS / PLA Sprøytestøping Europa ecoinvent 

Bjørk Treplateskjæring, stanseskjæring, 
tørking, polering og termoforming 

Svensk bjørk, 
europeisk el-
miks 

Herberz, Barlow, 
and Finkbeiner 
(2020) 

Rustfritt 
stål 

Bearbeiding av rustfritt  
stål 

Europa ecoinvent 
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Tabell 3-6: Oversikt over produksjonsprosess og -sted for produkter til hygienisk og medisinsk utstyr   

Produkt Materiale  Produksjonsprosess  Produksjonssted Kilde 

Forklede LDPE / PVC / 
r-LDPE 

Ekstrudering  Europa ecoinvent 

70% 
Biobasert 
LDPE 

Produksjon av bio-ethylene, 
polymerisering til bio-LDPE og 
ekstrudering 

Sukkerroer fra 
Europa 

Modifisert 
ecoinvent data 
basert på Belboom 
(2016) og 
Vlachopoulos 
(2009) 

Bomull Tekstilproduksjon   Europa ecoinvent 

Skoovertrekk LDPE/r-LDPE Ekstrudering  Europa ecoinvent 

70% 
Biobasert 
LDPE 

Produksjon av bio-ethylene, 
polymerisering til bio-LDPE og 
ekstrudering 

Sukkerroer fra 
Europa 

Modifisert 
ecoinvent data 
basert på Belboom 
(2016) og 
Vlachopoulos 
(2009) 

Medisinbeger PP Sprøytestøping Europa ecoinvent 

papp Produksjon av kraftpapir Europa ecoinvent 

Bio-PP  Produksjon av bio-ethylene, 
polymerisering til bio-LDPE og 
ekstrudering.  

Sukkerroer 
produsert i 
Europa 

Modifisert 
ecoinvent data 
basert på Belboom 
(2016) og 
Vlachopoulos 
(2009) 

Rustfritt stål Bearbeiding av rustfritt stål Europa ecoinvent 

Hanske Vinyl/ nitril/ 
lateks 

Vasking av keramikkformer, 
dypping av formene i 
flytende, oppvarmet plast 

Europe Poh, Chew, and Tan 
(2019) 

LDPE Ekstrudering  Europa ecoinvent 

Legebenk-
papir 

Plastbelagt 
papir PE, 
Plastbelagt 
papir r-PE 

Ekstrudering av PE-plast og 
produksjon av kraftpapir 

Europa Foteinis (2020) og 
ecoinvent 

Papir  Produksjon av kraftpapir Europa ecoinvent 

 

3.3 Transport fra produksjon  

Fordi analysen er generisk, og analyserer teoretiske produkter og ikke spesifikke produkter på markedet, er 

det lagt til grunn at alle produktene er produsert i Europa, og at produktene følger samme transportmåtene 

og -avstander. Det er antatt at Rotterdam er utgangspunktet for transport til Norge. Unntaket er tallerken av 
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bananblad og Acea-palmer, der det forutsettes at disse transporteres fra India til Norge. Tabell  viser 

transportrute, -avstand og -måte, samt og kildene lagt til grunn for modelleringen per produkt.  

 

Tabell 3-7: Transportavstander og måter fra produksjonssted til marked 

Produkt Transportrute Avstand Transportmåte Kilde 

Alle produkt Fra Rotterdam til Oslo 1300 km Lastebil  Google Maps 

Tallerken av 
bananblader 

Fra India til Kolkata (havn) 442 km Liten lastebil  Korbelyiova et al. 
(2021) 

Fra Kolkata til Oslo 8470 nautiske mil Båt SeaDistances.org  

Tallerken av 
Acea-palmer 

Fra India til Pondicherry 
(havn) 

200 km Liten lastebil Gautam et al. 
(2020) 

Fra Pondicherry til Oslo 7768 nautiske mil Båt SeaDistances.org 

 

3.4 Bruksfase   

For engangsartiklene er det ingen belastning i bruksfasen. For gjenbruksproduktene derimot, er det en 

belastning i bruksfasen form av vask. Alternativer til produktbruk, som økt renhold og håndvask, medfører 

også en belastning i bruksfasen, som presentert i tabell 3-8. Tabellen viser antall bruk over livsløpet, 

innsatsfaktorer over bruksfasen og kildene lagt til grunn for modelleringen.  

Tabell 3-8: Oversikt over bruksfasen for gjenbruksprodukter og alternativer til engangsprodukter  

Produkt Materiale  Antall bruk over 
livsløpet  

Innsatsfaktorer    Kilde 

Poser Bomull  30 Bruk av vaskemaskin etter 
annethvert bruk.  

Ecoinvent 

Kopper og 
tallerken 

Porselen  1000 Bruk av oppvaskmaskin etter hvert 
bruk. 

Ecoinvent 

Bestikk Stål 1000 Bruk av oppvaskmaskin etter hvert 
bruk. 

Ecoinvent 

Forklær Bomull 75 Bruk av vaskemaskin etter hvert 
bruk. 

Ecoinvent 

Alternativ til 
hanske  

Håndvask - Bruk av vann, såpe og tørkepapir Larson, Eke, 
Wilder, and 
Laughon (1987); 
Sayeed, Kundu, 
Banna, and 
Hassan (2020) 

Alternativ til 
skoovertrekk 

Skohorn 1500 - Ecoinvent  

Medisinbeger Stål 1000 Bruk av vaskemaskin etter hvert 
bruk. 

ecoinvent 

Alternativ til 
legebenkpapir  

Økt renhold - Bruk av vann, såpe og tørkepapir Larson et al. 
(1987); Sayeed et 
al. (2020) 
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3.5 Transport til avfallshåndtering  

Det er antatt at alle engangsproduktene blir levert til forbrenning. Fordi engangsproduktene brukes i ulike 

sammenhenger i Oslo kommunes virksomheter og det ikke finnes noen felles ordning for utsortering av plast, 

kan man anta at disse produktene ikke sorteres ut som en egen fraksjon. Dette kan anses som et konservativt 

estimat. Ecoinvent er lagt til grunn for modellering av avfallshåndtering. Tabell 3-9 viser transportrute, -

avstand og -måte, samt kildene lagt til grunn for modelleringen per produkt.  

Tabell 3-9: Transportavstander og måter fra produksjonssted til avfallshåndtering  

Produkt Transportrute Avstand Transportmåte Kilde 

Transport til 
forbrenning  

Fra Oslo til 
Klemetsrud  

12 km Søppelbil  Google Maps 

Transport til 
gjenvinning - plast  

Fra Oslo til 
Tyskland  

192 km Lastebil  (Furberg, 
Callewaert, & Lyng, 
2021) 

1140 km Tog (Furberg, 
Callewaert, et al., 
2021) 

Transport til 
gjenvinning - papp 

Fra Oslo til 
Heimdal 

500 km Lastebil Google Maps 

 

3.6 Avfallshåndtering  

Det er antatt at de fleste engangsproduktene sendes til forbrenning etter at de har vært brukt. Forbrenning er 

dermed satt som referanse for alle produktene i analysen for avfallshåndteringen, som et konservativt estimat. 

Miljøbelastningen er også vurdert for kildesorteringen av materialene det finnes et godt utviklet 

gjenvinningssystem for. Forutsetningene for modelleringen av avfallshåndteringen er presentert i Tabell 3-.  

Tabell 3-10: Oppsummering av avfallshåndteringsmulighetene i analysen 

Produkt Alternativer til forbrenning Alternativer til materialgjenvinning 

Avfallssekker Alle Ikke relevant 

Oppbevaringsposer Alle LDPE, r-LDPE 

Kopper  Alle PS, PET og plastbelagtpapp  

tallerken Alle PS og plastbelagtpapp  

Bestikk Alle PS 

Forklær Alle LDPE, r-LDPE, bio-LDPE 

Hanske  Alle LDPE 

Skoovertrekk Alle LPDE, R-LDPE, bio-LDPE 

Medisinbeger Alle PS, papp, bio-PP 

Legebenkpapir  Alle Papir, papir med PE-belegg, papir med r-PE belegg 

 

Kildesortering er brukt som et begrep i denne rapporten for produkter som sorteres etter bruk for så å gå 

videre til materialgjenvinning. Som beskrevet i kapittel 2.3 og illustrert i Figur 1-1 til 1-7 settes systemgrensen 

mellom transport til gjenvinning og gjenvinningsprosessen. Det vil si at materialgjenvinningsprosessen når et 
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produkt har blitt kildesortert er utenfor systemgrensen fordi det defineres at dette tilhører livsløpet til 

produktet som produseres av det resirkulerte materialet. Svinn som oppstår i materialgjenvinningsprosessen, 

er derfor ikke inkludert i analysene. 

Det finnes faktorer som tilsier at et produkt ikke nødvendigvis vil kunne kildesorteres eller fullstendig 

materialgjenvinnes. Noen hindringer å være oppmerksom på er følgende: 

• Kildesorteringsalternativer er ikke aktuelt i alle situasjoner, selv om potensialet for miljøprofil er vist 

frem i denne analysen. Medisinsk og hygienerelatert utstyr, for eksempel, vil ikke alltid egne seg inn i 

en gjenvinningsprosess hvis produktene er skitne etter bruk, eller av hygieniske, medisinske eller 

smittevernhensyn.  

• I noen virksomheter vil ikke kildesortering være tilgjengelig for plastprodukter. For eksempel omfatter 

kildesorteringen i norske husholdninger plastemballasje, og ikke alle plastprodukter. For virksomheter 

vil dette avhenge av avtalen som er inngått med avfallsselskapet. 

• Ikke alle produkter kan gå til materialgjenvinning, selv om det er kildesortert i virksomheten. En 

utsortering kan skyldes produktets størrelse eller plasttypen produktet består av. 

• Produktet kan være for skittent til at det lar seg gjenvinne effektivt.  

 

Kompostering av PLA som brukes til bestikk og tallerken er ikke vist som et alternativ i denne analysen. Det 

finnes få ordninger i Norge for utsortering av PLA. Avfallshåndteringsselskapet SIMAS, Sogn Interkommunale 

Miljø- og Avfallsselskap, er det eneste anlegget som så langt har tatt imot og testet kompostering av PLA-

produkter. Erfaringer fra SIMAS viser at det er mulig å oppnå effektiv nedbrytning av nedknuste ølglass ved 

hjelp av rankekompostering, hvis produktstrømmen er ren. Øyafestivalen benyttet seg av denne løsningen, 

som er dokumentert gjennom en LCA av ølglassalternativ for festivalbruk (de Sadeleer & Lyng, 2021). For at 

PLA-produktene skal gå til kompostering må de kildesorteres sammen med matavfall og sendes til et 

komposteringsanlegg. Siden matavfall som kildesorteres i Oslo kommune går til et biogassanlegg, hvor det ikke 

er ønskelig å motta nedbrytbar plast, er ikke kildesortering inkludert som et alternativ for de nedbrytbare 

produktene.  Det samme gjelder produktene laget av bjørk, bananblad og palmeblad. 
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4 Resultater og diskusjon  

4.1 Sekker og poser 

4.1.1 Avfallssekker 

Vurderte alternativ 

Det er antatt at avfallssekker brukes til oppsamling av avfall. For avfallssekker er tre engangsprodukter vurdert: 

LDPE, LDPE med 50% gjenvunnet plast (50% r-LDPE) og LDPE med 100% gjenvunnet plast (100% r-LDPE). Det 

antas at avfallssekkene går til forbrenning med energiutnyttelse sammen med avfallet, og det er derfor ikke 

aktuelt å vurdere gjenvinnings- eller gjenbruksalternativer.  

Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er presentert i Figur 4-1. 

 

Figur 4-1 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet for avfallssekker 

De største klimabelastningene i livsløpet til engangssekker er fra råvareuttak og forbrenning. Overgang fra 

jomfruelig til gjenvunnet plast gir en reduksjon av klimagassutslipp gjennom livsløpet på 13% med en andel på 

50% resirkulert og 27% med en andel på 100% resirkulert materiale.  

Avfallssekker av biobasert plast er ikke inkludert på grunn av mangel på produksjonsdata. Et slikt alternativ vil 

være relevant i noen sammenhenger, og vil antageligvis gi lavere klimagassutslipp fra forbrenning, samtidig 

som klimabelastningene knyttet til produksjon kan være høyere enn jomfruelig plast, avhengig av hvilket 

råmateriale som er tatt i bruk.  
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Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-1 
nedenfor, der resultater som gir økt belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt.  

Tabell 4-1  Resultat for sekker for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

  LDPE 50% r-LDPE 100% r-LDPE 

Klimaendringer 100 % 87 % 73 % 

Forsuring 100 % 77 % 55 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 81 % 62 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 84 % 69 % 

Arealbruk 100 % 108 % 117 % 

Bruk av vann 100 % 71 % 43 % 

Fossil ressursbruk 100 % 62 % 24 % 

Ressursbruk av mineraler og metaller 100 % 70 % 39 % 

 

For engangsalternativene gir alle miljøpåvirkningskategoriene samme rangering som klimapåvirkning, med 

unntak av arealbruk. Arealbruk øker med henholdsvis 8% og 17% ved bruk av 50 og 100% resirkulert materiale 

fordi gjenvinning av plast er mer arealkrevende enn produksjon av ny plast, ifølge databasetallene som er brukt 

i analysen. Dette vil avhenge av hvor stort areal gjenvinningsanlegget okkuperer, og av hvilken arealtype 

anlegget er lokalisert på. Det kan konkluderes med at økt andel gjenvunnet materiale vil gi reduksjon av 

klimagassutslipp og at det for de fleste andre miljøpåvirkningskategorier vil ha en positiv effekt.  

Den største reduksjonen i miljøbelastning vil kunne oppnås ved å redusere bruk av poser og sekker, da klima- 

og miljøpåvirkningene ville vært lik null. Dette kan for eksempel gjøres ved å sørge for å ha færre 

avfallsbeholdere, sørge for å fylle sekker og beholdere helt opp før de tømmes og eventuelt å kaste avfall rett 

i avfallsdunker og -beholdere uten bruk av sekker. Sistnevnte er sannsynligvis mest aktuelt der avfallet er tørt, 

dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre regelmessig vasking av dunker og beholdere. 

 

4.1.2 Oppbevaringsposer 

Vurderte alternativ 

Det er antatt at oppbevaringsposer brukes både til oppsamling av avfall i avfallsbøtter og til 

oppbevaring/frakting av varer.  I barnehager brukes små poser til f.eks. oppbevaring av skittent tøy.  

Tre engangsprodukter vurdert: LDPE, LDPE med 50% gjenvunnet plast (50% r-LDPE) og LDPE med 100% 

gjenvunnet plast (100% r-LDPE). En bomullspose er vurdert i tilfeller hvor varer skal oppbevares/fraktes, som 

et gjenbruksalternativ.  Avhengig av bruken til posen, vil ulike avfallsløsninger være relevante. I noen tilfeller 

vil en pose av plast kunne kildesorteres og sendes til materialgjenvinning, når den f.eks. brukes til frakt av 

varer, mens når den brukes som avfallspose vil den sendes til forbrenning sammen med avfallet.  
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Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er presentert i Figur 4-2. 

 

Figur 4-2 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet for oppbevaringsposer 

De største klimabelastningene i livsløpet til engangsposene er fra råvareuttak og forbrenning. Overgang fra 

jomfruelig til gjenvunnet plast gir en reduksjon av klimagassutslipp gjennom livsløpet på 13% med en andel 

på 50% resirkulert og 27% med en andel på 100% resirkulert materiale. Hvis posene kildesorteres og sendes 

til materialgjenvinning, vil klimabelastningen reduseres betraktelig sammenlignet med om posen blir sendt til 

forbrenning. Ved overgang til bomullsposer, som har et begrenset bruksområde sammenlignet med 

plastposene, reduseres belastningen med 75% over livsløpet (forutsatt 30 gangers bruk). Merk at det er 

antatt at posen vaskes etter annethvert bruk. Miljøbelastningen til bomullsposen vil reduseres per bruk for 

hver gang den brukes. Dersom den brukes 100 ganger før den går ut av bruk, reduseres miljøbelastningen 

med 70%. 

En dansk LCA-studie om bæreposer (Bisinella, Albizzati, Astrup, & Damgaard, 2018) har blitt mye omtalt i 

norske medier. Denne kom frem til at en bomullspose må brukes mange ganger for å ha samme belastning 

som en handlepose fra butikk. Merk at resultatene fra den studien ikke er direkte sammenlignbare med 

resultatene fra denne studien, da produktene har forskjellige vekt og har funksjon. Den danske studien 

vurderte miljøpåvirkningene av ulike bæreposer som brukes til å frakte varer hjem fra butikk. Posene av plast 

brukes så til oppsamling av husholdningsavfall. Funksjonen til noen av posene er dermed dobbel, som gjør at 

systemgrensene for analysen blir forskjellig fra denne studien, og dermed blir ikke resultatene 

sammenlignbare. En studie av bæreposer for norske forhold er under publisering (Furberg, Askham, & Baxter, 

2021).  

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-2 
nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og gjenbruksprodukt. Produkter som oppnår økt 
belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser ikke resultatene for 
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kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som for mellom 
engangsproduktene av samme materialtype.  

 

Tabell 4-2 Resultat for poser for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

  LDPE 50% r-LDPE 100% r-LDPE Bomull  

Klimaendringer 100 % 87 % 73 % 25 % 

Forsuring 100 % 77 % 55 % 102 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 81 % 62 % 104 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 84 % 69 % 187 % 

Arealbruk 100 % 108 % 117 % 253 % 

Bruk av vann 100 % 71 % 43 % 565 % 

Fossil ressursbruk 100 % 62 % 24 % 20 % 

Ressursbruk av mineraler og metaller 100 % 70 % 39 % 349 % 

 

For engangsalternativene gir alle miljøpåvirkningskategoriene samme rangering som klimapåvirkning, med 

unntak av arealbruk. Arealbruk øker med henholdsvis 8% og 17% ved bruk av 50 og 100% resirkulert materiale 

fordi gjenvinning av plast er mer arealkrevende enn produksjon av ny plast, ifølge databasetallene som er brukt 

i analysen. Dette vil avhenge av hvor stort areal gjenvinningsanlegget okkuperer, og av hvilken arealtype 

anlegget er lokalisert på. Det kan konkluderes med at økt andel gjenvunnet materiale vil gi reduksjon av 

klimagassutslipp og at det for de fleste andre miljøpåvirkningskategorier vil ha en positiv effekt.  

Selv om klimagassutslippene reduseres betraktelig for bomullsalternativet sammenlignet med 

plastalternativene, øker belastningene for ferskvannsøkotoksisitet, arealbruk, vannforbruk og bruk av mineral- 

og metallressurser betydelig, grunnet vaskeprosessen. Denne belastningen kan reduseres hvis posen ikke 

behøver å vaskes etter hvert bruk. 

Den største reduksjonen i miljøbelastning vil likevel kunne oppnås ved å redusere bruk av poser og sekker, da 

klima- og miljøpåvirkningene ville vært lik null. Dette kan for eksempel gjøres ved å sørge for å ha færre 

avfallsbøtter, sørge for å fylle sekker og beholdere helt opp før de tømmes og eventuelt å kaste avfall rett i 

avfallsdunker og -beholdere uten bruk av poser. Sistnevnte er sannsynligvis mest aktuelt der avfallet er tørt, 

dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre regelmessig vasking av dunker og beholdere. 

4.2 Måltidsservering 

4.2.1 Glass og kopper 

Vurderte alternativ 

Ett gjenbruksprodukt og fem engangsprodukter er vurdert for glass og kopper, der fire av de sistnevnte kan 

kildesorteres. Disse inkluderer materialtypene porselen, PS, PET med 50% (50% r-PET) og 100% (100% r-PET) 

gjenvunnet materiale, nedbrytbar plast (PLA) og plastbelagt papp. Funksjonen er knyttet til å servere drikke til 

en person en gang.  
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Resultater for klimaendringer 

Potensiell klimapåvirkning er presentert i Figur 4-3. 

 

Figur 4-3 Potensiell klimapåvirkning fra glass og kopper, per servering 

Livsløpsfasene med størst belastning er forbrenning for produktene som er laget av fossilbasert plast og 

råvareuttak for det biobaserte PLA-alternativet. Av de analyserte engangsproduktene er det kopper av 

plastbelagt papp som medfører lavest klimagassutslipp. Dersom produktene kildesorteres etter bruk får glass 

av 100% r-PET tilnærmet lik klimapåvirkning som plastbelagt papp.  

Produkter som kildesorteres gir lavere belastning enn engangssystemene for alle alternativene, mens 

gjenbruksproduktet (forutsatt 1000 gangers bruk) oppnår en betydelig lavere klimabelastning enn både 

kildesorterings- og engangsproduktene, selv om det ikke materialgjenvinnes etter bruk. 

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-3 

nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og gjenbruksprodukt, der resultater som gir økt 

belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser ikke resultatene for 

kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som for mellom 

engangsproduktene av samme materialtype.  

Tabell 4-3 Resultat for glass og kopper for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

 PS 
50% r-
PET 100% r-PET PLA 

Plastbelagt 
papp Porselen 

Klimaendringer 100 % 163 % 126 % 104 % 37 % 10 % 

Forsuring 100 % 140 % 74 % 271 % 76 % 24 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 374 % 264 % 616 % 176 % 115 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 276 % 144 % 889 % 154 % 116 % 

Arealbruk 100 % 308 % 276 % 728 % 3505 % 56 % 

Bruk av vann 100 % 150 % 114 % 303 % 26 % 16 % 
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Fossil ressursbruk 100 % 126 % 52 % 111 % 53 % 10 % 

Ressursbruk av mineraler og metaller 100 % 12796 % 503 % 1680 % 496 % 2257 % 

 

Engangsglass PS har lavere belastning enn glass av både PLA og 50% r-PET for alle de analyserte 

miljøpåvirkningskategoriene. Dette skyldes at materialbehovet ved bruk PS-glasset utgjør mindre enn 

halvparten av vekten til de andre produktene, og dette medfører lavere samlet belastning fra produksjon og 

forbrenning. 

Kopper av plastbelagt papp gir lav belastning sammenliknet med de andre analyserte alternativene i alle 

miljøpåvirkningskategoriene unntatt arealbruk.  Dette skyldes at papp er produsert fra trefiber, som krever 

skogsareal for å produsere. Det bør derfor sikres at pappkopper i størst mulig grad består av gjenvunnet 

materiale og at jomfruelig materiale kommer fra en skog som er driftet bærekraftig, det vil si etterspørre FSC-

sertifisering eller liknende.  

 

4.2.2 Tallerkener 

Vurderte alternativ 

For tallerken er det vurdert fire engangsprodukter (PS, bananblader, palmeblad og papp) hvorav to produkt 

som kan kildesorteres (PS og papp) og ett er gjenbruksprodukt (porselen). Funksjonen er knyttet til å servere 

ett måltid.  

Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 4-4. 

 

Figur 4-4 Potensiell klimapåvirkning fra tallerkener, per servering 

Livsløpsfasene som har størst klimabelastning er råvareuttaket for PS og produksjonsfasen for bananblad, 

palmeblad og papp. Servering med tallerken i papp, bananblad og palmeblad resulterer i betydelig lavere 
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klimagassutslipp enn tallerken i PS. Både palmeblad og bananblad antas å være produsert fra avfallsstrømmer 

fra produksjonen av et annet produkt og har derfor ingen belastning knyttet til råvareuttak. For 

palmebladtallerken har transport til marked en større betydning enn de andre alternativene på grunn av 

høyere vekt og lange transportavstander. Papptallerken resulterer i lavest klimagassutslipp blant engangs- og 

gjenvinningsalternativene, mens gjenbruksproduktet (forutsatt 1000 ganger bruk) oppnår en laves 

klimabelastning totalt sett. 

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-4 

nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og gjenbruksprodukt, der resultater som gir økt 

belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser altså ikke resultatene for 

kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som for mellom 

engangsproduktene av samme materialtype.  

Tabell 4-4 Resultat for tallerken for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

 PS Bananblad Palmeblad Papp Porselen 

Klimaendringer 100 % 26 % 32 % 9 % 3 % 

Forsuring 100 % 65 % 127 % 23 % 7 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 119 % 118 % 43 % 29 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 182 % 181 % 46 % 29 % 

Arealbruk 100 % 49 % 74 % 1619 % 20 % 

Bruk av vann 100 % 15 % 8 % 10 % 7 % 

Fossil ressursbruk 100 % 21 % 28 % 14 % 3 % 

Ressursbruk av mineraler og 
metaller 100 % 99 % 170 % 124 % 487 % 

 

Gjenbruksproduktet av porselen er det minst klimabelastende, og gir også minst belastning i alle 

miljøpåvirkningskategorier utenom for forbruk av mineraler og metaller, noe som skyldes at de andre 

produktene i liten grad har uttak av mineralske ressurser.  

Papptallerken har lavere resultat enn tallerken av PS for alle miljøpåvirkningskategoriene med unntak av 

arealbruk og ressursbruk av mineraler og metaller. Økning i arealforbruk skyldes at papp er produsert fra 

trefiber, som krever skogsareal for å produsere. Det bør derfor sikres at glass i papp i størst mulig grad består 

av gjenvunnet materiale og at jomfruelig materiale kommer fra en skog som er driftet bærekraftig, det vil si 

etterspørre FSC-sertifisering eller liknende. Økning i forbruk av mineraler og metaller skyldes utstyr i fabrikken, 

basert på databasetallene som er brukt i analysen.  

Bananblad og palmeblad gir noe økt belastning i miljøpåvirkningskategoriene ferskvannsovergjødsling og 

ferskvannsøkotoksistet enn de andre alternativene. For bananblad ser man også en økning i forsuring og i 

ressursbruk av mineraler og metaller. Belastningen i disse kategoriene skyldes produksjon av begge 

alternativene i India, som har en sterkt fossil-basert strømmiks.  
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Tallerken produsert fra palmeblad er antatt å ha en betydelig høyere vekt enn de andre alternativene på grunn 

av tilgjengelige data. Redusert vekt vil gi reduksjon i miljøbelastninger, men porselen etterfulgt av papp er 

uansett det mest gunstige alternativet. 

 

4.2.3 Bestikk 

Vurderte alternativ  

For bestikk er tre engangsprodukter vurdert (PS, PLA og bjørk), hvorav ett kan kildesorteres (PS), i tillegg til et 

gjenbruksprodukt (rustfritt stål). Funksjonen er knyttet til bespisning under ett måltid.  

Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 4-5. 

 

Figur 4-5 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet til gafler, per servering 

Livsløpsfasen med størst klimapåvirkning er råvareuttak for bestikk av PS og PLA. For bestikk av bjørk er det 

produksjonsfasen som har størst betydning, mens for gjenbrukssystemet er det vask i oppvaskmaskin som gir 

den største belastningen. 

Gjenbrukssystemet (forutsatt 1000 ganger bruk) gir lavest klimabelastning av alle de vurderte alternativene. 

Resultatet er i stor grad avhengig av levetid og antall bruk, samt hvor stor mange ting som vaskes i 

oppvaskmaskinen samtidig og dermed kan «dele» på miljøbelastningene knyttet til hver vask. Bestikk av bjørk 

har den laveste klimapåvirkningen av engangsproduktene.  

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-5 

nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og gjenbruksprodukt, der resultater som gir økt 

belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser ikke resultatene for 

kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som for mellom 

engangsproduktene av samme materialtype.  
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Tabell 4-5 Resultat for bestikk for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

 PS PLA Bjørk Stål 

Klimaendringer 100 % 105 % 20 % 8 % 

Forsuring 100 % 256 % 43 % 20 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 499 % 184 % 76 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 790 % 56 % 139 % 

Arealbruk 100 % 824 % 807 % 90 % 

Bruk av vann 100 % 345 % 11 % 33 % 

Fossil ressursbruk 100 % 113 % 30 % 8 % 

Ressursbruk av mineraler og metaller 100 % 1314 % 105 % 2383 % 

 

Som beskrevet ovenfor gir valg av stålbestikk (gjenbruksprodukt) en betydelig reduksjon i klimagassutslipp 

sammenliknet med et engangsbestikk. Det gir også en reduksjon i de fleste andre miljøpåvirkningskategorier, 

med unntak av bruk av metall- og mineralressurser og ferskvannsøkotoksisitet. Disse belastningene kan 

reduseres ved å sørge for at bestikket brukes så mange ganger som mulig før det går ut av bruk og ved å sørge 

for å fylle opp oppvaskmaskinen slik at belastningen knyttet til vask kan fordeles over flere produkter. 

Bestikk av bjørk har betydelig lavere klimapåvirkninger enn bestikk av PS, men har betydelig høyere belastning 

knyttet til arealbruk. Dette skyldes at produksjon av treverk krever skogsareal. Det bør derfor sikres at bestikk 

av bjørk i størst mulig grad består av gjenvunnet materiale og at jomfruelig materiale kommer fra en skog som 

er driftet bærekraftig, det vil si etterspørre FSC-sertifisering eller liknende. Høyere belastning av 

ferskvannsovergjødsling skyldes fossilt strømforbruk (bruk av kull). Merk at bjørken har lav vekt sammenlignet 

med de andre alternativene, noe som bidrar til lavere påvirkninger enn tyngre alternativ.  

Bestikk av PLA har høyere belastningen enn bestikk av PS innen alle miljøpåvirkningskategoriene.  

4.3 Medisinsk og hygienerelatert utstyr 

4.3.1 Forkle 

Vurderte alternativ 

Engangsforklene som er analysert er LDPE, 50 og 100% resirkulert LDPE (r-LDPE), 70% biobasert LDPE og PVC. 

De samme produktene utenom PVC er også vurdert gjenvinnbare, og kan dermed kildesorteres etter bruk. Et 

gjenbruksprodukt av bomull er også vurdert. Funksjonen knytter seg til bruk en gang for å beskytte klær. I 

medisinsk sammenheng vil funksjonen til et forkle antageligvis knytte seg til beskyttelse av klær for væske, og 

da vil muligens ikke bomullsalternativet være relevant.  

Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 4-6. 
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Figur 4-6 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet til forkle, per bruk 

Livsløpsfasen med størst klimapåvirkning er forbrenning av fossilt materiale for engangsproduktene. I tillegg 

har uttak av fossilt råmateriale en betydelig belastning både for engangsproduktene og de kildesorterte 

produktene. Beskyttelse av klær med et forkle av bomull (fortsatt 75 ganger bruk) og forutsatt vask etter hver 

bruk, gir lavere klimapåvirkning enn alle andre alternativ selv om produksjon av bomull har en relativ høy 

klimapåvirkning. Dersom gjenbruksprodukt ikke er mulig er det 100% gjenvunnet LDPE som går til gjenvinning 

etter bruk som gir den laveste belastningen. Dersom hverken gjenbruksprodukt eller kildesortering er mulig, 

er det 70% bio-LDPE fra sukkerroer som gir lavest klimabelastning av de analyserte alternativene.  

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-6 

nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og gjenbruksprodukt, der resultater som gir økt 

belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser altså ikke resultatene for 

kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som for mellom 

engangsproduktene av samme materialtype.  

Tabell 4-6 Resultat for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse for forkle 

  LDPE 
50% r-
LDPE 

100% r-
LDPE 

70% bio-
LDPE PVC Bomull 

Klimaendringer 100 % 87 % 73 % 59 % 75 % 19 % 

Forsuring 100 % 77 % 55 % 114 % 97 % 94 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 81 % 62 % 153 % 116 % 80 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 84 % 69 % 108 % 444 % 138 % 

Arealbruk 100 % 108 % 117 % 378 % 118 % 260 % 

Bruk av vann 100 % 71 % 43 % 66 % 107 % 630 % 

Fossil ressursbruk 100 % 62 % 24 % 65 % 70 % 13 % 

Ressursbruk av mineraler og 
metaller 100 % 70 % 39 % 113 % 222 % 69 % 

 

Alle de vurderte alternativene til LDPE gir en nedgang i klimapåvirkninger. 
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Resirkulert LDPE gir lavere miljøbelastning i alle kategorier utenom for arealbruk. Dette skyldes at 

gjenvinningsprosessen kan være mer arealkrevende enn ved råvareuttak. Dette vil være avhengig av hvor 

sorterings- og gjenvinningsanlegget er lokalisert og hva slags arealkategori det okkuperer. 

Bomull og bio-LDPE har lavest klimapåvirkning av de analyserte produktene, men kommer dårligere ut i mange 

av de andre miljøpåvirkningskategoriene. For bomull er det spesielt arealforbruk og vannforbruk, men også 

ferskvannsøkotoksisitet som slår ut: de tre miljøbelastningene økes grunnet produksjon av bomull, som er 

både vann- og arealintensivt. Disse belastningene kan reduseres ved å sørge for at forkleet brukes så mange 

ganger som mulig før det går ut av bruk. Bio-LDPE har et betydelig høyere arealforbruk grunnet dyrking av 

sukkerroer.  

Produksjon og bruk av PVC forkle leder til en nedgang i klimapåvirkning og fossilt ressursbruk, men en økning 

i 5 miljøpåvirkningskategorier sammenlignet med referansen.  

 

4.3.2 Skoovertrekk 

Vurderte alternativ 

Fire ulike engangsprodukter for skoovertrekk er analysert: LDPE, 50 og 100% resirkulert LDPE (r-LDPE) og 70% 

biobasert LDPE. De samme produktene er også vurdert som gjenvinnbare, og kan dermed kildesorteres etter 

bruk. Dette sammenliknes med bruk av skohorn som hjelpemiddel for å ta av og på sko.  

Funksjonen knytter seg til beskyttelse av gulv fra skitne sko. Det er altså lagt til grunn to stykk skoovertrekk i 

beregningene for å oppfylle funksjonen. Det kan antas at skoovertrekkene ikke egner seg inn i en 

gjenvinningsprosess hvis de blir skitne etter bruk, av hygieniske eller medisinske årsaker, eller av 

smittevernhensyn. Kildesorteringsalternativer er dermed ikke aktuelt i alle situasjoner.  

Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 5-7. 

 

Figur 4-7 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet til skoovertrekk, per bruk 
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For skoovertrekk er det livsløpsfasene råvareuttak og forbrenning som gir størst klimapåvirkning for alle 

engangsalternativene. Bruk av resirkulert eller biobasert plast gir reduksjon i klimagassutslipp, selv om 

sistnevnte har en høyere belastning under produksjon. Hvis produktene kildesorteres, reduseres utslippene 

betydelig: bruk av resirkulert plast gir størst reduksjon i klimagassutslipp, mens bruk av biobasertplast gir like 

store utslipp som LDPE.  

Resultatene viser at dersom en kan unngå bruk av skoovertrekk og heller tilby skohorn (forutsatt 1500 ganger 

bruk) som hjelpemiddel til å ta av og på sko, gir dette en betydelig reduksjon i klimapåvirkning. Dette gjelder 

også alle de andre miljøpåvirkningskategoriene.  

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-7 

nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og alternativ til engangsprodukt, der resultater som 

gir økt belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser altså ikke 

resultatene for kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som 

for mellom engangsproduktene av samme materialtype.  

Tabell 4-7 Resultat for skoovertrekk for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

  LDPE 50% r-LDPE 100% r-LDPE 
70% bio-
LDPE Skohorn 

Klimaendringer 100 % 89 % 79 % 61 % 1 % 

Forsuring 100 % 83 % 66 % 110 % 1 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 86 % 71 % 140 % 1 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 89 % 78 % 105 % 1 % 

Arealbruk 100 % 106 % 111 % 289 % 1 % 

Bruk av vann 100 % 78 % 55 % 74 % 1 % 

Fossil ressursbruk 100 % 70 % 40 % 72 % 1 % 

Ressursbruk av mineraler og metaller 100 % 83 % 66 % 107 % 0 % 

 

Bruk av skoohorn til å ta av sko fremfor å bruke skoovertrekk medfører en betydelig reduksjon i 

miljøbelastninger for alle de inkluderte miljøpåvirkningskategoriene. Bruk av resirkulert plast gir reduksjon i 

belastning innenfor de fleste miljøpåvirkningskategorier, men kan gi økning i arealbruk fordi 

gjenvinningsprosessen kan være mer arealkrevende enn ved råvareuttak. Dette vil være avhengig av hvor 

sorterings- og gjenvinningsanlegget er lokalisert og hva slags arealkategori det okkuperer. Bruk av biobasert 

plast har den laveste klimapåvirkningen av engangsproduktene, men gir en økning i en rekke 

miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med jomfruelig LDPE. Den største økningen er innenfor 

arealressurser på grunn av arealene det kreves å dyrke frem sukkerroer. 

 

4.3.3 Medisinbeger 

Vurderte alternativ 

Engangsproduktene som er analysert for medisinbeger er PP, papp og biobasert plast. De samme produktene 

er også vurdert som gjenvinnbare, og kan dermed kildesorteres etter bruk. I tillegg er et gjenbruksprodukt i 

stål inkludert. Funksjonen er knyttet til inntak av en porsjon med medisiner. Det kan antas at medisinbeger 
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ikke egner seg inn i en gjenvinningssprosess hvis de blir skitne etter bruk, av hygieniske eller medisinske 

årsaker, eller av smittevernhensyn. Kildesorteringsalternativer er dermed ikke aktuelt i alle situasjoner.  

Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 4-8. 

 

Figur 4-8 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet til medisinbeger, per porsjon 

Resultatene for engangsprodukter viser at papp gir lavest utslipp av klimagasser. For medisinbeger av PP og 

biobasert plast har livsløpsfasene råvareuttak, produksjon og forbrenning størst påvirkning for 

klimabelastningen. Kildesorteres produktene vil klimabelastninger for medisinbeger av PP nærmest halveres, 

og de reduseres for biobasert plast. Resultatene er uforandret for papp, siden utslippene fra brenning av papp 

er biogene, og bidrar dermed ikke til å øke konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren.  

Gjenbruksbegeret i stål (forutsatt 1000 ganger bruk) gir betydelig reduksjon i klimapåvirkning. For stål er det 

vask som gir den største miljøbelastningen, noe som betyr at resultatene er sensitive for hvor mye såpe det 

brukes og hvor mange ting som vaskes i oppvaskmaskinen samtidig. 

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-8 

nedenfor, for materialene som brukes som engangsprodukt og gjenbruksprodukt, der resultater som gir økt 

belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser ikke resultatene for 

kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som for mellom 

engangsproduktene av samme materialtype.  
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Tabell 4-8 Resultat for medisinbeger for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

 PP Biobasert Papp Stål 

Klimaendringer 100 % 69 % 5 % 12 % 

Forsuring 100 % 122 % 15 % 28 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 160 % 48 % 55 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 122 % 15 % 134 % 

Arealbruk 100 % 391 % 636 % 81 % 

Bruk av vann 100 % 81 % 12 % 73 % 

Fossil ressursbruk 100 % 70 % 5 % 9 % 

Ressursbruk av mineraler og metaller 100 % 116 % 9 % 651 % 

 

Papp har lavere belastning enn alternativene i alle andre miljøpåvirkningskategorier, med unntak av arealbruk, 

hvor uttak av trevirke til papp-produksjon har stor betydning. Merk at resultatene for pappalternativer er 

sensitive for vekten til produktet (se kapittel 5.1), og at vekten i denne analysen er betydelig lavere enn de 

andre analyserte alternativene. Hvis vekten øker, vil pappalternativet være like belastende som 

gjenbruksalternativet.    

Medisinbeger av biobasert plast har lavere klimapåvirkninger, men har en høyere belastning innen kategoriene 

forsuring, ferskvannsovergjødsling, arealbruk og ressursbruk av mineraler og metaller.  

Gjenbruksproduktet av stål har lavere belastning i de fleste miljøpåvirkningskategoriene med unntak av 

belastning på ferskvannsøkotoksisitet grunnet bruk av såpe, og høyere ressursbruk av mineraler og metaller 

som følge av materialvalget. Disse belastningene kan reduseres ved å sørge for at begeret brukes så mange 

ganger som mulig før det går ut av bruk og ved å sørge for å fylle opp oppvaskmaskinen før hver vask.  

 

4.3.4 Engangshansker 

Vurderte alternativ  

For hansker er fire plastmaterialer vurdert (nitril, lateks, vinyl og LDPE). Det er antatt at LDPE kan kildesorteres, 

mens det ikke finnet et eksisterende gjenvinningssystem for de øvrige plasttypene. I tillegg er redusert forbruk 

av engangsprodukter ved å erstatte hansker med håndvask inkludert. Funksjonen som analyseres er knyttet 

til å holde hender rene av hygieniske eller smittevernrelaterte årsaker. Det er altså lagt til grunn to stykk 

hansker i beregningene for å oppfylle funksjonen.  

Resultater for klimaendringer  

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 4-9. 
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Figur 4-9 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet til to engangshasker, per bruk 

Livsløpsfasene råvareuttak og forbrenning har størst klimapåvirkning for de 4 engangsproduktene. For 

håndvask er det mengde såpe og bruk av tørkepapir som har en innvirkning på resultatene.  

LDPE har lavest klimabelastning av de analyserte hanskealternativene hvis de sendes til forbrenning, og 

klimabelastninger reduseres ytterligere om den kildesorteres. Dette skyldes at hansken har betydelig lavere 

vekt enn de andre alternativene. Merk at den derfor kan ha begrensninger knyttet til funksjonalitet 

sammenliknet med de andre alternativene.  

Håndvask har en lavere klimapåvirkning enn de tre mer standardiserte hanskene, og utgjør 15% av 

belastningene gjennom livsløpet til en engangshanske i nitril.  

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier 

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-9 

nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og alternativ til engangsprodukt, der resultater som 

gir økt belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser altså ikke 

resultatene for kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som 

for mellom engangsproduktene av samme materialtype.  

Tabell 4-9 Resultat for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

 Nitril Lateks Vinyl LDPE Håndvask 

Klimaendringer 100 % 99 % 79 % 16 % 15 % 

Forsuring 100 % 84 % 63 % 9 % 20 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 101 % 170 % 16 % 33 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 144 % 476 % 15 % 168 % 

Arealbruk 100 % 110 % 212 % 36 % 516 % 

Bruk av vann 100 % 346 % 265 % 49 % 1020 % 

Fossil ressursbruk 100 % 92 % 70 % 15 % 8 % 

Ressursbruk av mineraler og 
metaller 100 % 131 % 316 % 18 % 48 % 
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LDPE har lavest klimabelastning av de analyserte hanskealternativene. Denne konklusjonen er gyldig på tvers 

av alle miljøpåvirkningskategorier som er analysert.  

Håndvask fremfor bruk av hansker fører imidlertid til en betydelig økning i belastning i flere 

miljøpåvirkningskategorier. Den største økning i belastning er knyttet til vannforbruk og arealforbruk. Den 

første skyldes bruk av vann, mens den andre skyldes bruk av tørkepapir. Økning i ferskvannsøkotoksisitet 

skyldes bruken av såpe. Disse påvirkningene kan reduseres ved å minimere bruken av såpe og etterspørre såpe 

med lav miljøbelastning (f.eks. svanemerket), og bruke så lite papir som nødvendig til tørk.  

Lateks og vinyl har lavere klimabelastning, effekt på forsuring og mindre fossilt ressursforbruk enn nitril. Det 

er antatt at disse alternativene er tyngre enn nitrilalternativet, hvorav økningen av miljøpåvirkningene 

sammenlignet med referansen.  

 

4.3.5 Legebenkpapir 

Vurderte alternativ 

For legebenkpapir er det vurdert tre engangsprodukter (papir, plastbelagt papir og papir belagt med resirkulert 

plast), i tillegg til å unngå bruk av engangsprodukter ved hjelp av økt renhold (vask av legebenk etter bruk ved 

hjelp av såpe og tørkepapir). Funksjonen som analyseres er knyttet til å holde legebenkoverflaten ren gjennom 

en konsultasjon.  

Det kan antas at legebenkpapir ikke egner seg inn i en gjenvinningsprosess hvis papiret er skittent etter bruk, 

av hygieniske eller medisinske årsaker, eller av smittevernhensyn. Kildesorteringsalternativer er dermed ikke 

aktuelt i alle situasjoner. 

Resultater for klimaendringer 

Resultatene for potensiell klimapåvirkning er vist i Figur 4-10. 

 

Figur 4-10 Potensiell klimapåvirkning gjennom livsløpet til legebenkpapir, per bruk 
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Livsløpsfasene med størst belastning er produksjon av papir og plastbelagt papir etterfulgt av transport til 

markedet. For alternativet økt renhold er det mengde såpe og bruk av tørkepapir som har en innvirkning på 

resultatene.  

Renhold i stedet for bruk av legebenkpapir, dersom det er mulig, gir en betydelig reduksjon i klimagassutslipp. 

Bruk av legebenkpapir medfører mer enn tre ganger mer klimagassutslipp enn renhold. Merk at renhold vil 

ikke alltid være et alternativ av hygieniske årsaker. 

Forskjellen mellom klimapåvirkning for de tre analyserte engangsalternativene er relativt liten. Legebenkpapir 

belagt med gjenvunnet plast gir marginalt bedre eller likt resultat, mens bruk av papir har høyere belastninger. 

Dette skyldes at legebenkpapir som ikke er plastbelagt er betydelig tykkere for å oppnå ønsket funksjonalitet. 

Den samme trenden gjelder for produktene til kildesortering. Kildesortering av legebenkpapir belagt med 

gjenvunnet plast gir den laveste belastningen i klimagassutslipp av alle alternativene vurdert.  

Resultater for andre miljøpåvirkningskategorier  

Resultat for andre miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanseprodukt er vist i Tabell 4-10 

nedenfor, for materialene som brukes i engangsprodukt og alternativ til engangsprodukt, der resultater som 

gir økt belastning sammenliknet med referanseproduktet er markert i rødt. Tabellen viser ikke resultatene for 

kildesortering, fordi den samme rangeringen gjelder mellom produkter som kildesorteres, som for mellom 

engangsproduktene av samme materialtype.  

Tabell 4-10 Resultat for utvalgte miljøpåvirkningskategorier sammenliknet med referanse 

 Plastbelagt Papir R-plastbelagt Renhold 

Klimaendringer 100 % 117 % 91 % 25 % 

Forsuring 100 % 150 % 94 % 24 % 

Ferskvannsovergjødsling 100 % 168 % 99 % 9 % 

Ferskvannsøkotoksisitet 100 % 151 % 95 % 170 % 

Arealbruk 100 % 176 % 100 % 4 % 

Bruk av vann 100 % 125 % 74 % 44 % 

Fossil ressursbruk 100 % 117 % 77 % 18 % 

Ressursbruk av mineraler og metaller 100 % 134 % 86 % 38 % 

 

Det bare en av miljøpåvirkningskategoriene hvor renhold gir høyere belasting, og det er 

ferskvannsøkotoksisitet, noe som i hovedsak knytter seg til produksjon av tørkepapir. Papir har den høyeste 

belastningen på tvers av miljøpåvirkningskategorier. Dette skyldes at legebenkpapir som ikke er plastbelagt er 

betydelig tykkere for å oppnå ønsket funksjonalitet. 
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5 Sensitivitetsanalyser  

Robustheten til resultatene er sjekket mot to parametere: produktvekt og produksjonssted.  

5.1 Produktvekt  

Produktene analysert i studien varierer betydelig i vekt innenfor en produktgruppe. De ulike alternativene 
vurdert i denne analysen er produkter som leverandører av engangsartikler til Oslo kommunes virksomheter 
markedsfører som de mest miljøvennlige alternativene i deres produktportefølje. Det finnes flere produkter 
på markedet laget av de undersøkte materialene med ulik vekt enn det som er inkludert i denne studien. For 
eksempel finnes det utallige papptallerken og -kopper av ulik vekt på markedet. 

Sensitivitetsanalysen er gjennomført ved å se på endring i klimabelastningen til hvert produkt når vekten 

reduseres eller økes med 10%. Resultatene over livsløpet til hvert produkt, vist i prosent i henhold til 

referansevekten, er presentert i Vedlegg 1.  Hvis resultatet endres med mer enn 10%, er resultatene for 

klimaendringer sensitive for produktvekten: et tyngre produkt vil dermed være betydelig mer belastende enn 

et lettere produkt. Hvis resultatet endres med mindre enn 10%, indikerer dette at resultatet er lite sensitivt 

for produktvekt. Dersom en 10% vektøkning gir 10% økning i klimabelastning, kan det antas at resultatene er 

lineært avhengig av produktvekten. 

Analysene viser at sensitiviteten til produktvekten er mer avhengig av produktkategori enn materialtype.   

For sekker og poser viser sensitivitetsanalysene at klimabelastningen til produkter som er produsert fra 

fossilbasert plast er lineær med produktvekt: en vektøkning eller reduksjon vil gi en tilsvarende økning eller 

reduksjon i klimabelastning. For bomullsalternativet derimot, er resultatene mindre sensitive for produktvekt.  

For produkter til måltidsservering viser analysene at resultatene for gjenbruksalternativene og for bjørk, 

palmeblad og bananblad er mindre sensitive for vekt. For de andre produktene er resultatene lineært avhengig 

av vekten. 

For hygienisk og medisinsk utstyr er resultatene for gjenbruksproduktene lite sensitive for produktvekt. Dette 

gjelder også produkter laget av 70% biobasert LDPE, og hansker av nitril, vinyl og lateks. Resultatene for 

produkter av LDPE, PP og papir er lineært avhengig av vekt, mens medisinbeger av papp er svært sensitivt for 

produktvekt. 

5.2 Produksjonssted og transportavstand 

Analysene presentert i resultatkapittelet tar utgangspunkt i at alle produktene er produsert i Europa utenom 

palme- og bananbladtallerken, som er produsert i India. Denne antagelsen er antageligvis ikke alltid korrekt, 

da varene produseres og kjøpes på et globalt marked.  

Produksjon av varene i en annen verdensdel vil gi utslag på produksjonsbelastningen på grunn av endrede 

strømmikser: i land med mye fornybar strøm i elektrisitetsmiksen vil klimapåvirkningen reduseres for 

produksjonsleddet, mens det vi øke for land med en mer karbonintensiv elektrisitetsmiks.  

I tillegg vil miljøbelastningen øke grunnet lengere transportdistanser hvis produksjonen skjer et annet sted enn 

i Europa. For produksjonen av palme- og bananbladtallerken i India, viser resultatene at transport er mer 

utslagsgivende enn for de andre produktene produsert i Europa (se kapittel 4.2.2 ).  
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Disse konklusjonene vil gjelde alle produktene analysert, og er eksemplifisert i Figur 5-15, hvor produksjon av 

glass av PS og papp produsert i Asia er sammenlignet med glass produsert i Europa. I disse eksemplene er det 

antatt at glassene er transportert med båt fra Shanghai til Rotterdam.  

 

Figur 5-15: Sensitivitetsanalyse - klimapåvirkning av PS og papp glass produsert i Europa og Asia 

Disse parameterne påvirkes i tillegg av vekten til produktet: Jo tyngre et produkt er, jo større blir belastningen 

i alle miljøpåvirkningskategoriene.  
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6 Konklusjon og videre arbeid 

Det er blitt gjennomført en livsløpsanalyse av de ti mest innkjøpte engangsproduktene i Oslo kommune og 

aktuelle alternativer. Her listes først opp overordnede konklusjoner, så tips for hver materialtype. Se også 

sammendraget til rapporten for en forenkling av materialet som bør velges innenfor hvert produkt.  

Overordnede konklusjoner:  

• Klimaendringer kan ansees som en viktig miljøpåvirkningskategori for denne typen produkter. Det er 

likevel nødvendig å sikre at andre miljøpåvirkningskategorier ikke påvirkes negativt ved endring av 

materialbruk.   

• Hvilket engangsprodukt som gir lavest belastning avhenger av produkt. 

• Jo tyngre produktet er, jo høyere miljøbelastning får det. 

Gjenbruksprodukter: 

• Å gå fra engangsprodukt til gjenbruksprodukt eller alternativer som reduserer bruk av engangsartikler 

gir jevnt over lavere klimabelastning enn bruken av engangsprodukt.  

• Bruk derfor et gjenbruksprodukt hvis det er mulig.  

• Resultatene for gjenbruksproduktene er sensitive for antall ganger produktet brukes i løpet av 

levetiden og hvor stor andel av en vask i vaskemaskin eller oppvaskmaskin som tilegnes produktet (det 

vil si hvor full vaskemaskin og oppvaskmaskin er under hver vask). Unngå dermed vask etter hvert 

bruk, hvis mulig, og sørg for å fylle opp vaskemaskin og oppvaskmaskin før vask. 

Engangsplastprodukter:  

• Bruk av gjenvunnet materiale lavere miljøbelastning enn bruk av jomfruelig materiale. 

• Kildesortering og materialgjenvinning av plastprodukter gir en reduksjon i klimagassutslipp.  

• Hvis du må ha et engangsprodukt av plast, bør produkter som består av så høy andel gjenvunnet 

materiale som mulig etterspørres. 

Engangsprodukter av et annet materiale enn plast 

• Sikre at papp og trevirke er produsert fra bærekraftig skogdrift (f.eks. FSC-sertifisering)  

• Sikre at bananblad og palmeblad er produsert fra avfallsstrømmer fra annen produksjon (sekundære 

råvarer) 

• Etterspør biobaserte produkter laget av sekundære råvarer  

 

Analysene er basert på databasetall eller litteraturdata for råvareuttak og produksjon av alle produktene. I 

fremtiden bør det etterstrebes å innhente mer spesifikke data fra produsenter. I tillegg er bare et utvalg av 

alternativer til engangsplast vurdert. For nyere materialer er det lite LCA-data tilgjengelig, noe som gjør en slik 

analyse vanskelig. For eksempel er avfallsposer i biobasert plast ikke inkludert i analysene på grunn av mangel 

på produksjonsdata. Et slikt alternativ vil være relevant i noen sammenhenger, og vil antageligvis gi lavere 

klimagassutslipp fra forbrenning, samtidig som klimabelastningene knyttet til produksjon kan være høyere enn 

jomfruelig plast. Det kan være nyttig å utvide denne analysen på sikt, når data om nyere materialer blir 

tilgjengeliggjort.   
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 Sensitivitet av resultatene for potensiell 

klimapåvirkning i forhold til produktets vekt  

 

Sensitivitet til resultatene for klimaendringer i henhold til produktenes vekt, produkter for avfallshåndtering 

Produkt  Materialvalg Original vekt 
(g)  

Resultat  
-10% vekt 

Resultat +10% 
vekt 

Avfallssekker  Referanse LDPE 89,5 -9,9 % +10,1 % 

Engangs  50% r-LDPE 89,5 -9,9 % +10,1 % 

100% r-LDPE 89,5 -9,9 % +10,1 % 

Små plastposer  Referanse LDPE 6,3 -9,5 % +11,1 % 

Gjenbruk Bomull 14 -6,1 % +6,1 % 

Engangs  50% r-LDPE 6,3 -9,5 % +11,1 % 

100% r-LDPE 6,3 -9,5 % +11,1 % 

 

 

Sensitivitet til resultatene for klimaendringer i henhold til produktenes vekt, produkter til måltidsservering  

Produkt  Materialvalg Original 
vekt (g)  

Resultat  
-10% vekt 

Resultat 
+10% vekt 

Glass/kopp Referanse PS 3 -10,0 % +10,0 % 

Gjenbruk Porselen  190 -4,3 % +4,3 % 

Engangs 50% r-PET 7 -10,0 % +10,0 % 

100% r-PET 7 -10,0 % +10,0 % 

PLA  6 -10,0 % +10,0 % 

Plastbelagt (PE) Papp 7 -10,0 % +10,0 % 

Tallerken Referanse PS   11 -10,0 % +10,0 % 

Gjenbruk porselen  290 -5,3 % +5,3 % 

Engangs Papp 9 -10,0 % +10,0 % 

Areca Palmer 40 -4,7 % +4,7 % 

Bananblader 9,3 -1,6 % +1,6 % 

Bestikk (gafler, 
representativt 
for de andre 
produktene) 

Referanse PS 2,3 -8,7 % +8,7 % 

Gjenbruk Rustfritt stål  35 -1,4 % +1,4 % 

Engangs Bjørk 2,6 -2,5 % +2,5 % 

PLA 4,4 -8,6 % +8,6 % 

 

 

Sensitivitet til resultatene for klimaendringer i henhold til produktenes vekt, produkter til hygienisk og medisinsk 
utstyr  

Produkt  Materialvalg Original vekt 
(g)  

Resultat  
-10% vekt 

Resultat 
+10% vekt 
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Forklær Referanse LDPE 52 -10,0 % +10,0 % 

Gjenbruk Bomull 332 -5,8 % +5,8 % 

Engangs 50% r-LDPE 52 -6,8 % +6,8 % 

100% r-LDPE 52 -8,0 % +8,0 % 

PVC 47 -10,0 % +10,0 % 

70% biobasert-LDPE 
fra sukkeroer etanol  

52 -1,8 % +1,8 % 

Skoovertrekk Referanse LDPE 3 -10,0 % +10,0 % 

Engangs 50% r-LDPE 3 -10,0 % +10,0 % 

100% r-LDPE 3 -10,0 % +10,0 % 

70% biobasert-LDPE 
fra sukkeroer etanol  

3 -2,4 % +2,4 % 

Medisinbeger Referanse PP 2 -10,0 % +10,0 % 

Gjenbruk Rustfritt stål 12 -0,4 % +0,4 % 

Engangs 70% Biobasert-PP fra 
skog 

2 -10,0 % +10,0 % 

Papp 0,8 -12,5 % +12,5 % 

Hansker Referanse Nitril 4 -3,4 % +3,4 % 

Engangs LDPE 1 -10,0 % +10,0 % 

Vinyl (PVC) 6 -4,3 % +4,3 % 

Latex  6 -5,2 % +5,2 % 

Legebenkpapir Referanse Plastbelagt papir (PE) 45 -9 % +11 % 

Engangs Papir  75 -10 % +10 % 

Plastbelagt papir (r-
PE) 

45 -9 % +11 % 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 
 

  

 

 

Visjonen til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS, tidligere 

Østfoldforskning AS, er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi utvikler 

kunnskap og metoder for å forstå og implementere bærekraft bedre i samfunnet. 

Sammen med bedrifter og offentlige aktører kartlegger og reduserer vi 

miljøbelastninger, ofte med økonomisk gevinst. Slik bidrar vi til å bevege 

samfunnet i en bærekraftig retning. 

 


